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MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. január 9-13. 

 

A Miskolci Törvényszék tájékoztatja a sajtó képviselőit, hogy 

- a 2020. évi LVIII. törvény 138. § (2) bekezdése értelmében a civilisztikai ügyekben bíróság a 

tárgyalásról a nyilvánosságot akkor is kizárhatja, ha az a járványügyi intézkedésnek a 

tárgyalóteremben történő betarthatóságát biztosítja, a 2020. évi LVIII. törvény 205. § 

értelmében a büntetőügyekben a bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot indokolt határozattal 

hivatalból kizárja, ha a járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel 

összefüggő rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ez 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti ki;  

- a Miskolci Törvényszék és a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok 

épületeiben az orr és a száj egyidejű eltakarására alkalmas maszk viselése nem kötelező, 

azonban a maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat senki számára nem tiltható 

meg. 

Az eljárási cselekményeken való részvételi szándékukat szíveskedjenek az eljárási cselekményt 

megelőző munkanap 15 órájáig az mtsajto@miskolcit.birosag.hu  e-mail címen bejelenteni. Kérjük 

közöljék a médium megnevezését és az eljárási cselekményen részt venni kívánó személyek számát 

is. 

Együttműködésüket köszönjük. 
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2023. 01. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

4.B.44/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2023. 01. 09. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, aki 

2021 novemberében Miskolcon, az Avas városrész egyik taxiállomásán 

mellkason szúrta ismerősét.  

 

Az ügyészség szerint a sértett férfi 2021. november 9-én az esti órákban két 

ismerősével sétált, amikor összetalálkoztak a vádlottal és társaságával, köztük 

volt egy hölgy is, akit korábban érzelmi szálak fűztek a sértetthez. Ennek tényét 

a vádlott már korábban sérelmezte és számon is kérte a férfin. 

A társaság tagjai vitatkozni kezdtek az este további alakulását illetően, majd 

előkerült egy kés is, melyet a vádlott magához vett. Amikor a sértett feléje 

lépett, hogy megnyugtassa, erre válaszul a terhelt férfi ököllel fejen és 

mellkason ütötte, majd a késsel mellkason szúrta korábbi riválisát. A sértett 

próbált védekezni, földre kerülésüket követően sikerült támadóját rábírnia 

arra, hogy dobja el a kést, majd a vádlott férfi a helyszínről elfutott.  

A sértett a cselekmény következményeként mellüreget megnyitó 

életveszélyes sérülést szenvedett. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület III. emelet 301. számú tárgyalóterem 

5.B.26/2022. 

 

 

vesztegetés elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. 01. 09. 8:30 

Előkészítő ülést tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az 

ügyében, akik bűncselekményeikkel egy telekommunikációs céget 

károsíthattak meg az ügyészség szerint. 

A vádirati tényállás szerint az ügy I. rendű vádlottja a cég alkalmazottjaként 

dolgozott egy miskolci üzletben. A II-III-IV. rendű vádlottak nincstelen vagy 

alacsony jövedelmű személyeket kerestek meg, hogy a nevükre nagyértékű 

mobiltelefonokat vásároljanak. Az I. rendű vádlottnak közreműködéséért 

cserében ügyletenként, illetve a beszervezett személyeknek is pénzt fizettek. 

Utóbbiak egy része ismeretlen, másik részük vádlottként szerepel az ügyben. 

Az V. rendű vádlott a bűncselekményből származó mobiltelefonok 

értékesítésével kapcsolódott be a folyamatba. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 09. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület Földszint 28. számú tárgyalóterem 

6.B.18/2021. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

2023. 01. 09. 9:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, 

akik 2019 őszén Ricsén támadtak haragosukra. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és fia, a II. rendű vádlott 2019. október 30-

án este ittas állapotban összeszólalkoztak Ricse egyik utcájában a sértettel, 

akivel régóta haragos viszonyban voltak. A vádlottak a náluk lévő 1 méter 

hosszúságú díszkardokkal kezdték fenyegetni a sértettet, az I. rendű vádlott 

egy alkalommal a fejére célozva le is sújtott, az ütést a sértett karjával védte 

ki. Ezt követően a II. rendű vádlott is hasonló mozdulatot tett, ám a sértett 

védekezésképpen lábon rúgta, így nem találta el. 

 

A sértett jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló, éles szélű vágott seb keletkezett. 

A védekező mozdulat hiányában komolyabb, életveszélyes sérülést is 

szenvedhetett volna. 

 

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 10. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 113. számú tárgyalóterem 

15.B.20/2022. 

 

 

életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete 

 

2023. 01. 10. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a mezőkövesdi férfinak az 

ügyében, aki az ügyészség szerint 2021. augusztus 28-án este egy helyi 

szórakozóhely teraszán – egy korábbi konfliktus miatt - sörösüveggel 

bántalmazta a sértettet, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Az eszköz és az elkövetés módja azonban életveszélyes sérülés okozására is 

alkalmassá tette a cselekményt, amely következmény csupán a szerencsének 

köszönhetően maradt el. 

 

 

A bíróság a tárgyalást 2023. január 17-én, 8:30 órától az I. emelet 117. 

számú tárgyalóteremben folytatja. 

 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 10. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 18. számú tárgyalóterem 

18.B.2139/2022. 

 

 

állatkínzás vétsége 2023. 01. 10. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki 

az ügyészség szerint az elkövetéskor két éves közép-ázsiai juhászkutya 

keverék, kan kutyáját kábítás nélkül, a nyakától lefelé indított mozdulattal 

szíven szúrta, amelynek következtében a kutya vérkeringése néhány 

másodpercet követően összeomlott, és az állat elpusztult. 

Az állattenyésztőként dolgozó vádlott megítélése szerint ismeretlen személy 

bántalmazta az ebet, amelynek következtében vérömleny keletkezett a 

koponyáján, ettől az állat szenvedett, és menthetetlen volt, de a vádlott anyagi 

helyzete nem tette lehetővé, hogy szakszerű, állatorvos által végzett 

eutanáziát vegyen igénybe, ezért a terhelt az állatorvost nem is értesítette. Az 

elkövető által hivatkozott vérömleny, duzzanat azonban nem volt 

alátámasztható. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 10. 

Kazincbarcikai Járásbíróság • V. számú tárgyalóterem 

16.B.104/2022. 

 

 

jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal 

elkövetett lopás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2023. 01. 10. 8:00 

Tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság annak a párnak az ügyében, 

akikkel szemben lopás minősített esete miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott férfi tudott arról, hogy az egyik ismerőse 

kazincbarcikai lakásában nagyobb pénzösszeget tart. Hamis indokkal elkérte 

a társasház lépcsőházi bejáratának kulcsát, tudva azt, hogy a kulcscsomón a 

lakás bejárati ajtajának kulcsa is rajta van. Azokat lemásolta, majd az eredeti 

kulcscsomót visszaadta. Néhány nappal később a férfi elváltoztatott hangon 

felhívta ismerősét és magát postai alkalmazottnak kiadva „elcsalta otthonról” 

ismerősét egy küldemény átvételének ürügyén. Az I. rendű vádlott 

kihasználta, hogy a lakásban senki sem tartózkodik, oda a másolt kulcsokkal 

bejutva 17 ezer eurót és 700 ezer forintot tulajdonított el. Élettársával, a II. 

rendű vádlottal közösen élték fel a megszerzett összeget. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 10. 

Szerencsi Járásbíróság • 4. számú tárgyalóterem 

5.B.83/2022. 

 

 

közúti baleset okozásának vétsége 2023. 01. 10. 9:30 

Tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

 

A vádlott férfi 2021 márciusában a késő délutáni órákban gépjárműjével 

Szerencs belterületén közlekedett, mikor az enyhén ittas állapotban lévő 

néhai sértett a vádlott által megközelített gyalogos-átkelőhelyhez érkezett. Az 

átkelést megelőzően a sértett férfi megvárta, hogy egy, neki jobbkéz felől 

érkező autó elhaladjon, majd megkezdte az áthaladást. A vádlott a férfit 

mintegy 40 méter távolságból észlelte, ekkor késedelem nélkül vészfékezte a 

kb. 75-80 km/óra sebességgel haladó autóját, de az ütközést elkerülni nem 

tudta, a sértettet a zebrán kb. 55 km/órás sebességgel elütötte.  

 

Az ütközés erejétől a sértett a gépjármű szélvédőjére felütközött, majd az 

úttestre esett. A vádlott a balesetet követően autójával megállt, kiszállva a 

sértetthez ment és a helyszínen maradt.  

 

A néhai sértett az ütközés következményeként olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően életét vesztette.  

 

Az eljárás befejezése nem valószínű. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 127. számú tárgyalóterem 

11.B.43/2022. 

 

 

emberölés bűntette 2023. 01. 11. 8:30 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a férfinak az ügyében, aki a 

vádirat szerint megölte, majd egy kénsavval teli hordóba tette apját. 

 

Az ügyészség szerint a vádlott 2014 augusztusában költözött Angliába 

szüleivel és testvéreivel. Az apa 2015-ben hazaköltözött, mivel a 

családtagokkal megromlott a viszonya. 2020 augusztusában azonban 

meglátogatta őket, amikor is a fiával, a vádlottal együtt repült vissza 

Magyarországra. A koronavírus járvány miatt két hétre karanténba 

kényszerültek, amelyet ózdi házukban töltöttek. Annak lejártát szerették volna 

megünnepelni, ezért 2020. szeptember 13-án alkoholt vásároltak, délutánra 

leittasodtak és korábbi sérelmeik miatt veszekedni kezdtek. A sértett egy 

kalapáccsal fenyegette a vádlottat, aki előbb ököllel, majd a kalapáccsal 

többször fejen ütötte apját, aki életét vesztette. 

A vádlott el akarta tüntetni a holttestet, amelynek érdekében két nappal 

később interneten keresztül hordót és kénsavat vásárolt, majd az addig a 

spájzban tárolt tetemet egy fűrésszel feldarabolta és egyenként feloldotta. A 

szúrós szagra, bűzre felfigyelő szomszédok értesítették a rendőrséget, 

akiknek a férfi beismerte tettét. 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Pabis Attila 

sajtószóvivő 

46/815-392 • 30/498-0272 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 118. sz. tárgyalóterem  

7.Bf.233/2022. halálos közúti baleset okozásának vétsége és 

más bűncselekmény 

2023. 01. 11. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa annak a 

vádlottnak az ügyében, aki 2019 novemberében Bőcsön elütött egy 

kerékpárost. 

 

A Miskolci Járásbíróság elsőfokú ítélete szerint a vádlott a reggeli órákban 

Hernádkak irányába közlekedett autójával, amikor a mellette ülő kiskorú 

gyermekéhez fordult és így nem észlelte az előtte, vele azonos irányban, 

kerékpárral haladó sértettet, akit a jármű jobb első részével elütött. A sértett 

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.  

A vádlott – bár észlelte a balesetet – a helyszínen nem állt meg, hanem 

segítségnyújtás nélkül továbbhaladt. 

A bíróság a vádlottat halált okozó közúti baleset okozásának vétsége és 

segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 2 év 6 hónap 

szabadságvesztésre és 4 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte.  

 

Az ügyész a kiszabott büntetés súlyosítása, míg vádlott és védője a tényállás 

téves megállapítása, a segítségnyújtás elmulasztása alóli felmentés, illetve a 

büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.  

 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 11. 

Miskolci Törvényszék • Dózsa György úti épület I. emelet 109. számú tárgyalóterem 

6.B.15/2021. életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett 

súlyos testi sértés vétsége 

2023. 01. 11. 13:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 

vétsége miatt indult büntetőeljárás. 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Miskolc-Bábonyibérc városrész közelében lévő 

ingatlanban tartózkodott a cselekmény idején másfél éves, illetve három 

hónapos gyermekével, valamint sógornőjével és annak két és fél éves 

gyermekével. Az ebédhez vizet forraló sógornő az udvarra ment ki és a 

gyermekek felügyeletét a szomszéd szobában lévő vádlottra bízta, aki abból a 

célból, hogy tápszert készítsen, a fazékhoz lépett és egy pohárral merített 

belőle, azonban könyökével véletlenül lelökte az edényt és a forró víz az ott 

játszó két nagyobb gyermekre ömlött. A vádlott ahelyett, hogy segített volna, 

a gyermekeket otthagyta és visszament a másik szobába, hogy kisfiát 

megetesse. A sértettek II. fokú égési sérüléseket szenvedtek. 

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Tasnádi Zoltán 

sajtószóvivő 

46/815-365 • 30/097-5607 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 26. számú tárgyalóterem 

19.B.2003/2022. 

 

 

személy elleni erőszakos cselekménnyel 

fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége 

2023. 01. 11. 8:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak az ügyében, aki a 

vádirat szerint egy korábbi konfliktus miatt telefonon felhívta a sértett nőt, és 

azért, hogy megfélemlítse, közölte vele, készülődjenek, mert elmennek 

hozzájuk és „begyújtják őket, megvernek, megölnek mindenkit.” 

Akár az eljárás befejezése is várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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2023. 01. 11. 

Miskolci Járásbíróság • Dózsa György úti épület Földszint 26. számú tárgyalóterem 

19.B.66/2022. 

 

 

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette 

2023. 01. 11. 10:00 

Tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek és férfinak az 

ügyében, akikkel szemben csalás bűntette miatt indult büntetőeljárás. 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és élettársa, a II. rendű vádlott 

megállapodtak abban, hogy internetes csalás keretében fognak rendszeres 

jövedelemre szert tenni. A terheltek 2019 augusztusa és októbere között 

egyetlen mobiltelefont hirdettek eladásra, amellyel valójában sohasem 

rendelkeztek és nem is állt szándékukban a megrendelt és előre kifizetett 

árucikket megküldeni. Ily módon összesen nyolc személyt tévesztettek meg, a 

sértettek 130.000 – 140.000 forint közötti összegeket utaltak át a vádlottaknak 

a termék ellenértékeként.  

 

Az eljárás befejezése nem várható. 

Információ: dr. Majoros Tünde 

sajtótitkár 

46/815-385 • 30/656-9050 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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Előkészítő ülést tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azoknak a vádlottaknak 

az ügyében, akik az ügyészség szerint 2022. február közepén, az esti órákban 

támadták meg és bántalmazták a hazafelé sétáló házaspárt Berentén a nyílt 

utcán. 

A sértett férfi 8 napon túl gyógyuló bordatöréses sérüléseket szenvedett el, 

míg felesége zúzódásos sérülései 8 napon belüli gyógytartamúak voltak. 

A büntetőeljárási törvény alapján – amennyiben annak törvényi 

feltételei fennállnak – a bíróság előkészítő ülésen ítélettel dönthet a 

vádlott büntetőjogi felelősségéről. Ennek hiányában az eljárás tovább 

folytatódik, a bíróság az ügyben tárgyalást tűz és megkezdi a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: dr. Homa-Hajdu Eszter 

sajtótitkár 

46/815-246 • 30/443-2394 

mtsajto@miskolcit.birosag.hu 
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